
ÄLVÄNGEN. – Vi har 
respekt och förståelse 
för handlarnas syn-
punkter. Blir lösningen 
i Älvängen inte bra 
kommer vi att rätta till 
den, men vi tror på det 
vi gör, säger övergri-
pande projektledare Bo 
Björklund.

Reaktionerna från 
informationsmötet i 
Älvängen har nått hela 
vägen till Trafikverkets 
ledning.

Handlare som drab-
bats särskilt hårt kan 
till och med komma att 
ersättas ekonomiskt.

Bert Andersson jobbar fort-
farande halvtid med BanaVäg 
i Väst för Ale kommuns räk-
ning och har varit engagerad i 
projektet sedan 1994. Det var 
en stor tillfredsställelse när 
sträckan Nödinge – Älväng-
en kunde öppnas.
– Det var ett kvitto för att 
det kommer att bli precis så 
som jag har föreställt mig 

den nya vägen med ramper 
och pendelstationer. Ge-
staltningen av upplysta broar 
och så vidare. Det var en skön 
känsla, säger han samtidigt 
som han inser att det återstår 
mycket i projektet.
En viktig del är färdigstäl-
landet av de miljöprioritera-
de gatorna genom Surte och 
Älvängen centrum. Det är en 
stor utmaning att samla alla 
trafikanter – gående, cyklis-
ter och bilister, på en mycket 
begränsad yta. Allt har dess-
utom skett parallellt med be-
fintlig trafik.

– Det är ett svårt uppdrag 
och varje projekt är unikt 
i sig. Det finns säkert saker 
som kunde ha gjorts bättre 
och informationen när vi 
tvingas improvisera med till-
fälliga lösningar kan säkert 
bli bättre. När det gäller 
Älvängen var direktivet från 
kommunen om en tre meter 
bred gång- och cykelväg på 
båda sidor viktig. Dessa har vi 
lyckats få till och vi har också 
skapat längsgående parke-
ringar utmed Göteborgsvä-
gen, säger Bo Björklund.

Men blev inte parkering-
arna väldigt trånga?

– De ska vara två meter och 
det ska enligt våra riktlinjer 
räcka. Vägbanans bredd är 
densamma som tidigare och 
känslan av att den är smala-
re kommer att förändras när 
asfalten är på plats, säger Bo 
Björklund. 

Om det inte blir så då, 
om handlarna får rätt och 
uppfattningen om Älväng-
en blir att det är trångt, 
otillgängligt och besvärligt 
att besöka centrum. Vad 
händer då, vem tar ansvar?

– Vi! Gör vi fel så rättar vi 
till. Göteborgsvägen är och 
förblir Trafikverkets ansvar. 
Vi kommer inte att lämna 
Älvängen till sitt öde och vi 
har aldrig haft något motiv att 
göra samhället sämre, tvärt-
om, svarar Björklund be-
stämt.

Att tvåmetersparkeringar-
na skulle vara alltför trånga 
dementeras.

Vanligt mått
– Det är ett vanligt förekom-
mande mått och när hastig-
heten sjunker till 30 km/h 
kommer trafikanterna att 
upptäcka många fördelar.  
Med sänkt fart blir upplevel-
sen både tryggare och säk-
rare. Att vi får ner hastighe-
ten är viktigare än att parke-
ringsplatserna hade varit 2,30 

m breda, menar Björklund.
Kritiken mot de trånga in-

farterna till Kapellvägen och 
Postvägen bemöter de också.

– Det tittar vi noga på nu. 
Postvägen är definitivt en 
halv meter bredare och ska 
inte innebära några problem. 
Det är dessutom infarten för 
ICA-butikens varutranspor-
ter. Kapellvägen blir 80 cm 
smalare än innan för att bidra 
till en lägre hastighet samt för 
att skydda gångtrafikanter-
na, men två bilar ska absolut 
kunna mötas. Vi tror att allt 
blir bättre när upphöjningen 
är klar, säger Björklund.

Projektledningen är in-
förstådd med att de utökade 
och förlängda trafikstörning-
arna i Älvängen centrum har 
tagit på näringsidkarnas för-
troende och tålamod.

– De är med all rätt frus-
trerade, men vi gör vårt bästa 
för att hinna klart i tid för att 
minimera påverkan inför jul-
handeln.

Kan kompenseras
En del handlare har drabbats 
mer än andra. Vissa butiker 
har under en längre tid varit 
helt otillgängliga.

– Ale kommun har närmat 
sig oss i den här frågan. Vår 
bedömning är att de eventu-
ella skador som skulle ha upp-

kommit inte uppgår till så-
danna nivåer som utgör er-
sättningsgill skada i enlighet 
med Miljöbalkens regler, då 
de arbeten som utförts och 
störningarna som uppkom-
mit i Älvängen får betrak-
tas som likvärdiga med andra 
liknande arbeten som gjorts 
i övriga tätorter. Det är så 
vi ser på det rent generellt, 
men anser enskilda handlare 
att de borde ha rätt till eko-
nomisk kompensation ska de 
kontakta vår markförhandla-
re. De kan berätta mer kring 
vilka regler som gäller och 
hur bedömningen görs, säger 
Björklund till Alekuriren.

Det pågår också diskussio-
ner kring hur snöröjningen 
på Göteborgsvägen ska fung-
era och hur denna ska påverka 
de längsgående parkeringsy-
torna så lite som möjligt.

Kritiken om att näringsid-
karna inte har fått vara med 
och påverka, inte fått tillräck-
ligt med information, är be-
svärande då Trafikverket och 
Ale kommun har lagt ner 
mycket resurser på just det 
området.

Lärdom
– Det är möjligt att vi måste 
fundera kring hur infor-
mationen har nått fram. Vi 
kanske borde ha utformat 

den på ett annat sätt gente-
mot företagare. Det kanske 
inte har framgått tillräckligt 
tydligt hur omfattande stör-
ningarna skulle bli. Det finns 
säkert en del att ta lärdom av, 
säger Bert Andersson och Bo 
Björklund fyller i:

– I Älvängen har det varit 
svårare än beräknat, det är 
ingen hemlighet. Ledning-
arna låg inte där de skulle 
och vi tvingades gräva mer. 
Vi har tagit större plats och 
stört mer än vi trodde att vi 
skulle göra. Det beklagar vi 
självfallet, men hoppas fort-
farande att ett positivt resul-
tat ska lindra skadan.
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ÄLVÄNGEN. En mysig, 
grön och miljöpriorite-
rad väg skulle bli lyftet 
för Älvängen centrum.

Det tror inte längre 
handlarna i samhället 
som protesterade kraf-
tigt på Trafikverkets 
informationsmöte i tis-
dags kväll.

Om syftet med träf-
fen var att bemöta 
mötesdeltagarnas 
frågor och kritik kunde 
ingen gå hem nöjd.

Svevia har på uppdrag av Tra-
fikverket och Ale kommun 
ansvaret för ombyggnaden 
av Göteborgsvägen och det 
nya busstorget i Älvängen. 
Uppgiften är att skapa en 
miljöprioriterad väg genom 
Älvängen centrum med 
gröna växter, förhöjda över-
gångsställen, breda gång- 
och cykelvägar samt fickpar-
keringar. I takt med att arbe-
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Underkänt!
– Handlarna rasar över trafiklösningen i Älvängen centrum

"Vi har inga motiv att göra samhället sämre, tvärtom!"

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Trångt i Älvängen centrum. Med sänkt hastighet ska upplevelsen ändå bli trygg och säker, menar Trafikverket som tror att 
kritiken avtar när slutprodukten är klar.

Faksimil Alekuriren vecka 
49, 2011.

ARBETET I ÄLVÄNGEN CENTRUM
Trafikverkets kostnader för den 
miljöprioriterade gatan genom 
Älvängen centrum är 13 miljoner 
kronor.
Detta händer nu i december:
•  Fortsatta stenarbeten på norra 

delen av Göteborgsvägen
• Asfaltering
• Trafikljusen blir kvar en bit in i 

vecka 50
•  Upphöjda övergångsställen vid 

korsningen Göteborgsvägen - 
Kapellvägen

•  Postvägen stängs av tisdag-torsdag 
denna veckan

• Båda korsningarna klara 20/12

Bert Andersson.

Bo Björklund, övergripan-
de projektledare BanaVäg i 
väst.
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETIDER
Mån - Tor kl: 11 - 14.30
Fre kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

Politisk reaktion mot Trafikverket
ALE. Näringsidkar-
nas frustration i såväl 
Älvängen som Surte 
har fått Samhälls-
byggnadsnämnden att 
agera.

I torsdags beslutades 
att föja utbyggnaden 
nogsamt.

Är resultatet inte 
acceptabelt kommer 
nämnden begära 
ombyggnad.

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) tog på eget initiativ upp 
frågan och fick gehör för sitt 

förslag till uttalande. Nämn-
den beslutade således:

”Samhällsbyggnadsnämn-
den (SBN) noterar att ingen 
politisk föredragning av projek-
tet har skett, dvs inga lokala po-
litiker har haft en chans delta 
i planeringen av ombyggnaden. 
Samhällsbyggnadsnämnden ser 
det som mycket angeläget att ut-
bygganden sker på sådant sätt 
att inga olägenheter uppstår för 
fastighetsägare och affärsidkare 
utmed gatorna.  SBN följer fär-
digställandet av ombyggnaden 
och visar det sig att den skett på 
ett icke acceptabelt skick kommer 
SBN på nytt ta upp frågan och 

begära ombyggnad”.
Till lokaltidningen säger 

Pressfeldt att han är be-
kymrad över utvecklingen 
i Älvängen och tycker inte 
det känns som att handlarnas 
kritik har tagits på allvar.

– Samhällsbyggnad är 
ingen lek, det är blodigt allvar 
och det vet inte minst de be-
rörda handlarna i Älvängen. 
Jag tror flera av dem är berät-
tigade ekonomisk kompensa-
tion och jag hoppas att Tra-
fikverket inser det.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jan A Pressfeldt (AD), ord-
förande i Samhällsbyggnads-
nämnden


